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KUN KRIZA
ILONA

Arról az ízig-vérig óvónéniről szeretnék szólni, aki legnagyobb örömömre
a lányomnak is és az unokámnak is óvónénije volt. Sokat és a legfontosabbat
kapták, kaptunk tőle, kiváló alapokat a további fejlődéshez. Igazi közösségi
ember!

Kun Kriza Ilona 1953. január 13-án született Tordán. Gyermekkorát a szépséges Torockón töltötte. Már óvodás korában kijelentette, hogy óvónéni lesz. Elemi osztályait, hetedikes koráig Torockón végzi, majd nyolcadik osztályban Nagyenyedre kerül, a Bethlen
Gábor Kollégiumba. 1974-ben végzi el a képzőt, és, mert választhat a kinevezésnél, mivel
egyetlen üres hely volt magyar tagozaton abban az évben Hunyad megyében, és mert szülei
Vajdahunyadon éltek, a Hunyad megyei Pusztakalán mellett dönt. 1975-ben Vajdahunyadra kéri át magát, ahol sajnos csak román tagozaton kap állást. Kilenc évig románul
tanít. Napközis magyar csoport nem lévén a városban, édesanyjával ajtóról-ajtóra járva
összegyűjt egy óvodáscsoportra való gyermeket. Tanfelügyelőségi jóváhagyással 1983-ban
megalakítja a hosszú programú magyar csoportot Vajdahunyadon.

Az évek során leteszi a véglegesítő, a II. fokozati és I. fokozati vizsgáit (1977-ben, 1984ben, és 1993-ban). Két gyermek édesanyja, két unoka boldog nagymamája. 28 év után,
2001-ben óvodát vált, hogy a magyar csoportot a magyar tagozatos iskola mellé vihesse.
2012-ben nyugdíjazzák, de még három évig tanít. Szükség esetén ezután is vállal rövidebb
helyettesítéseket.
Közösségünket szolgáló tevékenységét nehéz röviden összefoglalni. A 89-es változás
után tizenhat éven keresztül minden nyáron Anyanyelvápoló szórványtábort szervezett
férjével, Kun Árpád lelkésszel a bácsi református parókián, az általuk megalapított KUN
Humanitárius Társaság (Követem Uramat Népemért) keretében.

Tevékenyen részt vett az RMDSZ, az RMPSZ, az EMKE közösségi munkájában, megalakította a vajdahunyadi Nőszövetséget 1990-ben óvodásai anyukáival. A Kriza János
Néprajzi Társaság tagja, gyűjtött is, és alkalmi előadásokat is vállalt. 1990-től önkéntes
szerkesztője az akkor induló Hunyad Megyei Hírlapnak, majd az ezt folytató Hunyad
Vármegyének, később Hunyad Megyei Hírmondónak. Rendszeresen írt a Közoktatásba
is. Origami-tanfolyamot indított gyermekek számára az EMKE keretében a vajdahunyadi Magyar Házban. A Kisenciklopédia Szabadegyetem keretében előadásokat tartott
a nevelésről. Három kötete jelent meg: Őszi kikerics, Pitypang, Húsvéttől-feltámadásig.
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Írásaival, szemléletével segítette a Kispajtás és Dolgos-Szorgos Törpikék gyermeklap
megjelenését.

Munkafüzeteket készített: Irkafirka, Tudni akarom, Ovi-origami, Adventi kifestő. Tizenegy
évig szerkesztette a vajdahunyadi Color Rádió magyar nyelvű adását, ahol az Estimese
sorozat gondozója volt. Belföldi és magyarországi óvodai testvérkapcsolatokat hozott
létre, három évig bejárt a helyi kórház gyermekosztályára beteg gyermekeket foglalkoztatni. Vegyes családból származó, román iskolába járó gyermekekkel foglalkozott magyar
nyelven. 1999-ben szórványmunkájáért férjével együtt az Erdélyi Református Egyházkerülettől megkapta a Czelder-díjat, 2007-ben pedig az RMDSZ országos tanácsa részéről
az Ezüstfenyődíjat.

Ez csak rövid kivonata annak a lelkes és eredményes munkának, amelyet önzetlenül,
küldetésként értékeink továbbadásáért, magyar közösségünkért végzett és végez. Mindezekért méltó az Ezüstgyopár díjra.
doboly beatrix

